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1.ª SESSÃO ORDINÁRIA - 27 DE FEVEREIRO 2023 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

PERIODO DE “ INTERVENÇÃO DOS CIDADÃOS” 

 

Período destinado à intervenção dos cidadãos para apresentação de assuntos de interesse 

municipal e pedidos de informação ou esclarecimentos. 

 

PERÍODO ANTES DA “ORDEM DO DIA” 

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata da sessão ordinária de 27 de dezembro de 2022; 

Ponto 2 – Conhecimento da declaração dos recebimentos em atraso; 

Ponto 3 – Conhecimento da declaração dos pagamentos em atraso; 

Ponto 4 – Conhecimento da declaração de compromissos plurianuais; 

Ponto 5 – Conhecimento da informação sobre a situação económica e financeira – 1º 

semestre de 2022; 

Ponto 6 - Leitura resumida do expediente; 

Ponto 7 – Apreciação de assuntos de interesse local. 

Ponto 8 - Tratamento de assuntos relativos à administração Municipal, nomeadamente a 

informação escrita do Presidente da Câmara sobre a atividade municipal nos termos da 

al. c) do n.º 2 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Ponto 9 - Apresentação de votos de louvor, congratulação, saudação, protesto ou pesar 

sobre assuntos ou personalidades de especial relevo, que sejam propostos por qualquer 

membro da Assembleia Municipal ou pela Mesa. 

Ponto 10 - Apresentação de recomendações ou moções sobre assuntos de interesse, que 

sejam apresentadas por qualquer membro da Assembleia Municipal ou pela Mesa. 

Ponto 11 - Votação dos documentos apresentados ao abrigo dos números anteriores. 
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PERÍODO DA “ORDEM DO DIA” 

Ponto 1 – Proposta de deliberação sobre a aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa, 

(Correspondente ao Mapa de “ Demonstração de Desempenho Orçamental” em SNP – 

AP); 

Ponto 2 – 1.ª Revisão Modificativa ao Orçamento e a 1.ª às GOP`S ano 2023; 

Ponto 3 - Proposta de deliberação sobre o pedido de autorização prévia para realização 

de investimentos com recurso à contratação de empréstimo de M/L Prazo; 

Ponto 4 - Proposta de deliberação sobre o Acordo de Adesão à Rede de Autarquias para 

a Igualdade; 

Ponto 5 – Proposta de deliberação sobre a concessão de apoio financeiro à Junta de 

Freguesia de Vila Nova da Baronia, no âmbito do Regulamento Municipal de apoio às 

Freguesia - Conservação e reparação de chafarizes e fontanários públicos; 

Ponto 6 – Proposta de deliberação sobre a concessão de apoio financeiro à Junta de 

Freguesia de Vila Nova da Baronia, no âmbito do Regulamento Municipal de apoio às 

Freguesias - Construção de um lanternim no espaço descoberto do Mercado Municipal 

de VNB; 

Ponto 7 - Proposta de deliberação sobre a Adenda ao Contrato Interadministrativo n.º 

1/2021 celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Vila Nova da 

Baronia; 

Ponto 8 – Aprovação das deliberações em minuta. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

João Manuel Galhardo Maurício 

JM/FM 
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